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శ్రీ భద్రాద్రిరామ శత్కము 
  
1. | సీ||  శ్రీ గణాధీశుని సేవంచి వనుతించి భాయతీనాథుని ప్రసుాతించి | 

శ్రీతి ప్పదముల్ చితాంబులో నుంచి స్వంఫమూరిాని సదా సంసమరించి | 
వాసవాధుఖిల దేవతలను ప్రారిథంచి సనకాద్ద మౌనులసనునతించి | 
గురుదాంభువజముల గొనియాడ్డ పూజంచి వేదాంతవేదుుల వననవంచి | 

|తేగీ||    యాంధ్రగీరాాణ కవులనేనాశ్రయంచి చేమబూనితి శతకంబు చితాగించు | 
        యభుగుణధాభ బద్రాద్రిరాభ యశురాభ నయసంహదాస సంయక్షితాహా || 

  
2. | సీ||  శ్రీ జ్ఞనకీరాభ సేవకసూత్రాభ యఘుకులాంబుధి సోభ మఘవరాభ| 

తిత ప్పవననాభ బవుయంధాభ కరుణాలలాభ సంగ్రాభభీభ | 
వారివాహశ్యుభ వయతులసీధాభ మమితవక్రభ త్రిలోకాభిరాభ | 
వజతభాయగవరాభ వనుతమౌనిసోాభ సంపూయణకాభ సతాాయాభౌభ | 

|తేగీ||     బకాభందాయ నగధీయ బమవధూయ దనుజసంహాయ వభల వేదాంతస్వయ | 
         యభుగుణధాభ బద్రాద్రిరాభ యశురాభ నయసంహదాస సంయక్షితాహా || 
 

3. | సీ||  వేదముల్ వవరించి వననేరుుకోలేదు శ్యస్త్రపురాణముల్ చదవలేదు | 
యాంధ్రగీరాాణంబు లబుసంగలేదు వేదాంతమాయగముల్ వదుకలేదు| 
చూచి ఛందంబులు శోధించగాలేదు స్వదుజనుల పందు సలులేదు | 
వలసతాలంకాయ వధము చూడగలేదు కాువునాటకములు గానలేదు | 

|తేగీ|| నీ కటాక్షంబు నామీదమిగులగలుగ జేమబూనితి నీమీద సీసశతకము | 
తపులేకుండ దమజేస ధయణిమందు కవజనంబులు మెచువఖ్యుతిజేయు | 
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4. | సీ||  నీలమేఘముతీరు నీ శరీయంబును దమరాగచాుమ దయుగములు | 
ననగంద్రునిసభ బాహుదండంబులు సంహభధుమును హసంచునడుము| 
తిలపుషమునుబోలు తీరైన నాసకం బొపు వద్రుభకాంతి యోషటములను | 
కభలంబులను మించు వభలనేత్రంబులు పుననభచంద్రునిబోలుమోము| 

|తేగీ||భదనశతకోటి సుందయమైన చకకదనము వరిణం బ్రహమకు దయముగాదు | 
యభుగుణధాభ బద్రాద్రిరాభ యశురాభ నయసంహదాస సంయక్షితాహా || 
 

5. | సీ||  కేశవగోవంద కృషణదామోదయ నారామణాచుుత నాయసంహ | 
భధుసూదన త్రివక్రభ జనాయిన ముకుంద వైకుంఠవాభన వాసుదేవ | 
పుండరీకదళ్వక్ష పురుషోతా మోపంద్ర యమాతమ యమేశ దమనాబ | 
మాధవాధోక్షజభధువైరి శ్రీహరి వష్ణణ వశాంబయ వశానాథ  | 

|తేగీ|| శ్రీధరానంతఛిద్రూ శ్రీనివాస పుణుచారిత్ర శుకనుత పుణుపురుష | 
యభుగుణధాభ బద్రాద్రిరాభ యశురాభ నయసంహదాస సంయక్షితాహా || 
 

6. | సీ||  నితునిరాకాయ నిరుద్రవాఖండ నియమల నిరుగణ నిషకలంక | 
నిషకయమ నిష్క్కిమ నిసాంగ నియివందా నిరుభ నీయంధ్ర నిరిాకల | 
నిష్పించావుమ నిశుల నిశఫి నియాచనానంద నిరిాకాయ | 
నిరిాశేషాచింతు నియతిశయానంద సాసారూంబు నిసాంశమముగ | 

|తేగీ||వారిజ్ఞసన కైలాసవాస వాసవాదులకునైన వరిణంనలవగాదు  | 
 

7. | సీ||  అతమమందున యేకమాకాశముదయంచె అకాశభందనిలంబు బుట్టట | 
ఄనిలంబువలలను ఄగినహోత్రుడు బుట్టట ఄగినహోత్రమువలల ఄపుబుట్టట | 
ఄపువలలను భహామవనిసథలిమ బుట్టటనవనిమందోషధులభయ బుట్టట | 
నోషధులందు నొనయ నననము బుట్టట నననభందున నరులాద్ద సకల| 

|తేగీ||జంతుజ్ఞలంబులాయె నీజగయుగముమలాయె నీరీతి యమాతమమామవలన |యభు|| 
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8. | సీ||  నరుడు తంబైయారునంగుళ్వ లెనిమిద్ద జ్ఞనలపడవు నాలాానలెళుపు | 

యట్లల ముప్పమూడుకోటల రోభంబులువలమ డెఫబద్దరెండువేల నాళుు | 
ఎముకలరువద్దయారు ఄభరి తంఫద్ద రెండు కీళుు ముద్ద మూళ్ుపగు | 
శేరుగుండె నయిశేరురుధియంబుభణుగునాలుగు శేరులమాంసముండు | 

|తేగీ||సోలపైతుంబు శేలషమభరోాలెడుండు నీప్రకాయంబు దేహంబులనిన చూడ |యభు|| 
 
9. | సీ||  జ్ఞానేంద్రిమములైదు కర్మంద్రిమములైదు శబాిదులైదు కోశంబులైదు | 

కయణముల్ నాలుగ రాగాదులెనిమద్ద ద్దనాళుువాయువులు దానలుగు నేడు | 
ధాతువు లైదుభూతము లారుచక్రములు భలములు మూడవసథలును నైదు | 
మూడు భండలములు మూడీషణంబులు మూడువాుధులు గుణాలూమడు  

|తేగీ|| రెండు తనువులను గూడ్డ షణణవతాుద్ద తతా స్వక్షి రూపుడవైనావు సతుముగను|యభు  
 

10. | సీ||  వసుధజలంఫగిన వాయువాకాశంబు లివ ంచభూతముల్వాటిమందు | 
యకాశుభ్రాసీతయుకా ధూమ్రసునీలములు గంధయసరూములును సయశ | 
శఫింబులును క్రియాశక్తా జ్ఞానేచాుద్ద శకుాలు వయరాశక్తా ల – వ – య – మ – ఄ |  
ఄజవష్ణణ త్రిమంఫకేశాయ సదాశివులు నొండంటిక్త సథయముగాను | 

|తేగీ||వయణగుణశక్తా బీజదేవతలునుండు నీకు నేగుణములులేవునియమలుడవు|యభు || 
 

11. | సీ||  రూఢి శఫి సయశ రూముల్ యస గంధములునైదు ృథ్వామందలరి యుండు | 
యస రూసయశ శఫింబులు నాలుగు జలభందు జనితమై చెలగియుండు | 
నగినహోత్రమునందు నభరి రూ సయశ శఫిముల్ మూడు నిశుమముగాను | 
వాయువందు సయశవయశఫిములు రెండు నంఫయభందు శఫింబునొకకటి | 

|తేగీ|| యొకకటియూ లేక ద్దకుకలు పికకటిలలగ వలుగుచునానవు లోలవలులనక |యభు  
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12. | సీ||  అకాశ్యంచక భంతరింద్రిమములు ప్రాణాదులును వాయుంచకంబు | 
జ్ఞానేంద్రిమములు వైశ్యానయంచక భపుంచకము శబాిదులైదు |  
కర్మంద్రిమములైదు కడు భూమించకం బిట్లట లిరువద్ద యైద్దంద్రిమములు | 
యవ యాతమగాదని యనినంటినెరిగెడు యెరుకయే యమాతమమని యెరింగి   

|తేగీ|| స్వంఖుయోగంబు స్వధించి సజానుండు ముక్తాజందును మీ ప్పదబక్తాతోనూ|యభు || 
 

13. | సీ||  జ్ఞానసమానముల్ వీనులుశఫింబు వాగోాభమంశముల్ వరుసనాయె | 
భనసు వాునము చయమమును సయశకయములు వాయువాంశంబులు వరుసనాయె|  
రూఢిబుద్దియు దానరూప్పక్షి ప్పదముల్ వహ్ననమంశంబులు వరుసనాయె| 
చితాంబు ప్రాణంబు జహాశిశనయసంబు వారి మంశంబులు వరుసనాయె | 

|తేగీ|| గంధహంకాయముల ప్పనఘ్రాణగుదములాయే భూమంశలిట్లల నీమామవలన |యభు 
 

14. | సీ||  నయములసుథలు చయమ నఖ రోభ మాంసముల్ భూగుణంబులు సేాదమూత్రశేలషమ | 
ములు శుకలశోణితంబులు జలగుణములు క్షుతిప్పస్వలసు సుష్ణపాిసంగభములు | 
వహ్ననగుణములు చలనధావనకం నా కుంచన ప్రసయణాధికములు | 
వనాద్ద గుణములు బమకాభమోహముల్ క్రోధ లజాయు నభోగుణములిటిట | 

|తేగీ|| ంచభూతంశ గుణములు బాయదోలి నీ సారూంబు గనువాడు నియమలుడు |యభు| 
 

15. | సీ||  ఄననయసంబుతోనైన శోణితశుకలభమమైన ఇ దేహ భననభమము | 
ంచప్రాణంబులు ప్రఫలి కర్మంద్రిమ ంచకంబునుగూడ్డ ప్రాణభమము | 
జ్ఞానేంద్రిమములైదు మానసంబొకకటి కూడ్డయైనద్ద భనః కోశభమము |  
వలగిజ్ఞానేంద్రిమంబులు బుద్దియునుగూడ్డ వజ్ఞానభమము మవదుమందు | 

|తేగీ||భనసుగలశిన యానందభమము లిట్లల ంచకోశంబులకు స్వక్షిరుడువీవ |యభు 
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16. | సీ||  ప్రాణుండు హృదయాఫా దభందువాసమై నాణెపుశ్యాసముల్ నడుపుచుండు | 

ప్పయు వసథలమందప్పనుండు భలమూత్రముల వసయాన జేస మెలగియుండు| 
నాభిమందు సమానము యుండ్డ సభముగా నాళ్ు ననినంటిని నడుపుచుండు | 
ఘనయుదానుండును కంఠభందుననుండ్డ నలవైఖరీ లుకులు లకజేయు| 

|తేగీ||వాునవనంబు దేహసరాాంగములను నిండ్డ శీతోషణసయశల నెరుగజేయు |యభు || 
 

17. | సీ||  నాగుండు యుదాగయణంబు చేయంచును మేలుగా కూరుమడు నీమలనంబు | 
చేయంచు కృకురుండు చేరితుమిమంచును జతదేవదతాుండు జ్రంబణంబు| 
భయణ దేహములందు భరిగి ధనంజయుండతి శోషబుటిటంచి మణగజేయు | 
ఘనముగా ఄంతరాుమియును ప్రంచకుడను వాయువుల్ నరునకు వాహనముగ 

|తేగీ|| యుండు వజ్రండు ముఖ్ుండు యొనరుగాను కీళుు కీళ్ుందునుండును చీలగద్ద|  
 

18. | సీ||  భరి యసరుధియముల్ మాంసము మేధసుా భజ్ఞాసథర్తముల్ మానితముగ | 
నివసాధాతువుల్ నిబిడీకృతంబుగా దేహ్నకావయణమై దేహమాయె |  
ప్పదాద్ద భసాక యుంతమును నిండ్డ ప్రకృతి భేదంబుల ప్రఫలమాయె | 
సూథలమై దీయఘమై సూక్షమమై నటియంచి నందందు భయణంబు నొందుచుండు |  

|తేగీ|| నిటిట దేహంబులందాసలేమిలేక నినునగనువాడు ముని జనసనినతుండు |యభు || 
 

19. | సీ||  జ్ఞానేంద్రిమంబులు కర్మంద్రిమములంత రింద్రిమంబులు వషయేంద్రిమములు | 
ప్రాణాదులును గూడ్డ యగనిరువద్దయైదు తతాంబులును సూథల తనువునయెు | 
బాహ్ుంద్రిమంబులు ద్దప్రాణములునైదు ధీభనంబులు సూక్షమ దేహభయెు | 
ఇ శరీయదామ హ్తుకానాదు వదాువృతమై కాయణాంగభయెు| 

|తేగీ|| మూడుదేహంబులకు నాద్దమూలమైన క్షరున కక్షరునకు వలక్షణుడవీవ |యభు || 
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20. | సీ||  శఫింబుచెవులకు సయశచయమంబున కక్షిక్తరూపు జహాకుయసంబు | 

ముకుకకుగంధంబు వాకుకకువచనంబు కయములకుదానంబు చయణములకు | 
గభనంబు గుదమునకు గలిగి వసయాన గుహుముకానంద గుణముగలుగ |  
భనసుచలించును భతినిశుయంచును చితాంబుచింతించు మొతాముగను | 

|తేగీ|| భరిమహంకాయమున కభిమానడును నినిన  ట్టరిగిన తెలివ దానెరుగవలయు|యభు || 
 

21. | సీ||  శ్రవణంబులకును ద్దకుయమంబునకు వాయు చక్షువులకు జగచుక్షువరుణు | 
డును జహాకును ఘ్రాణమున కశిానీసురుల్  వాగింద్రిమమునకు వహ్ననహసా | 

ములకు నింద్రుండు ప్పదములకు నుపంద్రుండు గుదమునకు భృతుువు గుహుమునకు 
చతురాననుడు మానసమునకు చంద్రుడు బుద్దిక్త యమేష్టట శుదధ చితా| 

|తేగీ|| మునకు జీవుండహంకాయమునకు శివుడు తెలిమవలె నీచతుయిశ దేవతలను |యభు  
 

22. | సీ||  ంచవంశతితతా రిపూయణమైనటిట సూథలదేహమునందు సురుచియముగ | 
యససయశలును రూ యసగంధవచన దాన గభనోతాయయానానందములను | 
మానసహంకాయ భతి చితాముల గూడ్డ జీవుడు ముఖమున జేరినిలిచి | 
వశానాభముజంద్ద వర్ాయ వబజంచి సకల వాుప్పయముల్ సలుపుచుండు | 

|తేగీ|| నద్దయు జ్ఞగ్రదావసథయు ననుద్దనంబు జనితమై జనుచుండు జనమయహ్నత |యభు || 
 

23. | సీ||  శబిాద్ద వషమ ంచకము వాగాద్ద ంచకము నీ ద్దయును నిచుటనునిలి | 
మానస్వహంకాయ భతిచితాములగూడ్డ సాదశకతతా సంజా సూక్షమదేహభందున  
కంఠదేశంబుననుజేరి నిలిచి కంచము సేపు నిదుయచెంద్ద | 
జ్ఞగ్రతామందు తాజరిపినట్లలక్రిమల్ జేస మేలుకని చూడలేశమైన |   

|తేగీ||లేదుగనుకను సానంఫనాద్ద పురుష సతుమిద్దగాదు జనితమై జనుచునుండు |యభు  
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24. | సీ||  కంఠదేశమున నహంకాయ చితాములుంచి ధీభనంబుల రెంటిన దీసుకననియు | 

కాయణదేహ హృతకభలభందుజేరి మజ్ఞానసనినధిమందు నిలిచి | 
నద్ద సుష్ణానఫడు నచట రెంటినినుంచి తానవదునుగూడ్డ ల్వనమైన | 
నద్దయుగాఢ సుష్ణపిామనఫడు భహ్నమీద సయంబు బారిన సుయణ దపి | 

|తేగీ|| యుండుట తుయుంఫటంచును యోగివరులు చాట్ల చుందురు జనితమై జనుచునుండు 
 

25. | సీ||  సతువ్రతాచాయ సంనునడైయుండ్డ సతకయమక్రిమలెలల సలుపుచుండు | 
తము మౌనంబు యుతాాహంబు గలిగుండు ధయమమాయగంబులు దలుచుచుండు | 
శభదభంబులు శ్యంతిశ్రదిలు గలిగుండు శ్యస్త్రపురాణముల్ చదువుచుండు| 
ధాునసుజ్ఞానసనామనముల్ గలిగుండు శ్రేషఠదానంబులు సేయుచుండు | 

|తేగీ|| ధైయునిశుమబుద్దధ సదాక్తానుండు కుజనదూరుండు స్వతిాకగుణయుతుండు |యభు || 
 

26. | సీ||  కాభంబు క్రోధంబు గయాంబు గలుగట కాభుసంగతుల హంకాయడుట | 
యరాష్ట్రముల మీద ంతంబు సేయుట యధనంబులమీద భ్రాంతిడుట | 
వాయకాంతల పందు వాంఛింపుచుండుట నేయములెనెపనగోరి వనుట | 
డంఫముదోుగ మాయగంబుల మెలగుట యుదియంగమున సంసదిభగుట | 

|తేగీ||భోగ భాగుంబు గోరుట పగడుకనుట లాలితంబుగ రాజసలక్షణములు |యభు || 
 

27. | సీ||  ఄజ్ఞానవృతిా మోహాంధకాయయుతుండు భూరి నిద్రాసక్తా బొంద్దయుండు | 
యెదురు తనేనరుగక వదలించి మదరించి కట్లటను తిట్లటను కోడును| 
ఄతి భోజనప్రియుండతి ప్పనవశుుండు ప్పతకంబులఫట్లట ఫడుచునుండు | 
దూష్టంపుచుండు దురాాషలు భాష్టంచు రోషంబులాడ్డన రోమకుండు | 

|తేగీ|| బుద్దిహీనుండు సంస్వయ ఫదికుండు కుటిల సంగుండు తాభసగుణయతుండు  |యభు  
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28. | సీ||  స్వతిాకగుణునిక్త సగము రాజసము రాజసములో సగము తాభసముయుండు | 

రాజసగుణునికయిము సతాభందుండు సతాంబులో తాభసముసగంబు | 
తాభసగుణునికయిము రాజసము రాజసమునకు సతాంబు సగముయుండు | 
త్రిగుణంబు ల్వరీతి దేహంబులందుండు స్వతిాక గుణముండు సజానుండు | 

|తేగీ||  గురుముఖంబున మీరూ మెరుగుచుండు త్రిగుణయహ్నతుండు వరిణం నగణితుండు| 
 

29. | సీ||  గాంధారి హసాని ఘననాళ్ములు రెండు నేత్రదామంబున నిలచియుండు | 
నభరి పూషాలంఫ నాళ్ంబులును రెండు కయణ దామంబున గలిగియుండు | 
వయ జహానాడ్డయు వకరంబు నందుండు నాభిని శంఖిని నాళ్ముండు | 
కులహ శినీవాలి గూడ్డ రాతానహాయు గుద గుహుములమందు కుద్దరియుండు | 

|తేగీ|| కంఠభందు మసాని గలిగియుండు క్షుధయు తృషణయు నెరిగింపుచుండు నెపుడు|  
 

30. | సీ||  ఆడయు పింగళ్యును కుడ్డయెడభలనుండు నడుభసూక్షమసుష్ణభననాడ్డయుండు 
యానాడ్డయంధ్ర భధుమునందు సూయుసోమాగిన వదాుక్షయమామయాతమ | 
సాసముద్రముల్ సాయాతములు చతురాగభంబులు శ్యస్త్రములును | 
ంచభూతములు సాదీాములు లోకములు గుణంబులు భంత్రములును కళ్లు | 

|తేగీ|| బిందునాదము ద్దగాాయుబీజమాద్ద సకల దృశుదాయథముల్ సభతనుండు |యభు | 
 

31. | సీ||  ఄతలంబు ప్పదముల్ వతలంబుగులాలు జంఘలు సుతలంబు జ్ఞనులందు | 
యుండుతలాతలం బూరుయుగమము భహా తలముగుహుము యస్వతలముయుండు| 
కటిని ప్పతాళ్లోకము నాభిభూలోకముండు భువవరోలకముదయభందు | 
సాయగంబుహృద్దయు వక్షము భహారోలకంబు ఘనజనలోకంబు గళ్ము బొభల | 

|తేగీ|| భధుభందు తపోలోక భభరుమూరిిని సతులోకంబు నీ నివాససథలంబు |యభు || 
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32. | సీ||  భ్రూభధుమున జంబభేద్దపుయంబుండు నగిన దేవుని పుయంఫక్షిమందు | 

దక్షిణకయణభందంతకుని పుయంబు తతాయశవమున యాతుధానవపుయము| 
యగుృషటము నందు వరుణుని నగయంబు వనపుయంబు నాప్పయశవభందు | 
వాభకయణము నందువయకుబేయపుయంబు హరునిపుయంబు వామాక్షిమందు | 

|తేగీ||  శియము నడుభనుయుండు సుసథయముగాను కుంఠితముగాని నీదు వైకుంఠపుయము|  
 

33. | సీ||  ృథ్వాజీవులకెలల క్షుధతృషణలును రెండు ప్రాణధయమములని లుకఫడెను | 
శోకమోహంబులు శోధింగా భనోధయమములని వాటి దలుఫడెను | 
జననభయణంబులు జడరూమైనటిట దేహధయమములని దెలిమఫడెను | 
ఆవ షడూరుమలటంచు వవధమాయగంబుల వవరించి వీటిని వడ్డచి నినున | 

|తేగీ||  సదుగరూకాంబుగా గనన సజానుండు నిషకలబ్రహమమైయుండు నిగాభవనుత |యభు| 
 

34. | సీ||  యెకుకవకులభందు నేజనించితి నాదు కులమెకుకవనుటయు కులభధంబు | 
సకలశిషాటచాయ సంనునడను నేను శ్రేష్ణటండననుటయు శీలభదము | 
ద్రవుంబు నావదిదండ్డగాయుననద్ద మని గయాడుయు ధనభదంబు | 
ధయనునావంటి సుందరుడు లేడనినిక్తక రూడ్డగా ద్దరుగుట రూభదము | 

|తేగీ|| భదములనినయూ ఇ దేహభందు వడ్డఛి బక్తా నీ మీద గలవాడు ముకుాడగును |యభు| 
 

35. | సీ||  ఫలవంతుడను వైసుగలవాడ వైరులనాధియంతు ననుట మవాన భదంబు | 
సకలశ్యస్త్రంబులు చద్దవవచించి నేమద్దకుడననుట వదాుభదంబు | 
మఖిలదేశ్యధితుము నాకుగలదని రింజలులచుండుట రాజుభదము | 
స్వననసంధాుదునుషాటనుండ నేనని భద్దనుబుబటయు తపోభదము సుమిమ | 

|తేగీ|| మషటభదములనణచిన నిషటరుడు పుణు పురుష్ణండు వైకుంఠపుయమునుండు |యభు|  
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36. | సీ||  తలిదండ్రులు భాయు తనయులు మిత్రులు ధనము సహోదరుల్ తనువులైన | 

ఄషటప్పశంబులు నభరి ఫంధములచే దగిలుండునరుడు ఇ ధయణిమందు | 
మతామాభల బావ లలులండుల కదండుల భరుదండుల వద్దనెలు భరుదులనుచు | 
తాత్రమంబుల దగిలి వరిాంపుచుభతుాలై భనుజులు భందభతిని | 

|తేగీ|| స్వదుసజాన సంగతి సలులేక మోక్షభయగంబెరుంగరు మోహయహ్నత |యభు || 
 

37. | సీ||  యమాతమ నెరుగక తెరుపుభయపులచాత గాత్ర పుత్రకళ్త్ర మిత్రులందు | 
సకాుడై కడలేని సంస్వయవారిధలో మునిగి తేలుటనెలలమణవభలము | 
యద్రవుమా పక్షడ్డ యజనులకు సకృతిశేమ మాయాభలంబు | 
పుణుప్పములచే పుట్లటచావులును నిరిమంచుచుండుటయు కారిమకభలంబు | 

|తేగీ||మూడుభలముల వడువక ముక్తాథము గానలేరైరి ప్పభయమానవులును |యభు || 
 

38. | సీ||  తాత్రమంబుల ధయమముల్ వేర్ాయ వవరించి చెప్ద వభలచరిత | 
దేహజనుములైన త్రివధరోగంబుల తాదుఃఖంబు లధాుతిమకంబు | 
వాుళ్వృశిుక చోయవాుఘ్రాద్ద భూతసంబవ దుఃఖములు నాద్ద భౌతికంబు | 
వరాాశనీప్పత వాయుయగిన శిలాతన దుఃఖములు నధిదైవకంబు  | 

|తేగీ|| నిటిటతాత్రమంబుల గొటిటవేశి ధీరుడగువాడు మోక్షాధికారి మగును |యభు || 
 

39. | సీ||  కాభధరామయథముల్ గలుగుటకై భాయు నిచుయంచుటయు ధార్షణంబు | 
సుతులులేకుననను గతులులేవనచు పుత్రేచునుండుటయు పుత్రేషణంబు | 
దానధయమములచే తరియంతునని ద్రవుమిచుయంచుట ధనేషణంబు | 
ధారాద్ద యీషణత్రమముల చాతను మవనిలో సౌఖుంబు లనుబవంచి | 

|తేగీ||పుణులోకంబులెలలను పందవచుు గాని మీలోన నైకుమాయగములు గావు |యభు || 
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40. | సీ||  లోకానుస్వరియై లౌక్తకవృతుాల వసయంచుటయు లోకవాసనండ్రు | 

శ్యస్త్రదితి తపోజక్రతు వ్రతముల వరిాంచుటయు శ్యస్త్రవాసనండ్రు | 
దేహపోషణజేస తీయథయాత్రలకెలల వడ్డగద్దరుగుట దేహవాసనండ్రు | 
నీ మూడువాసన లిచుయంచక దేశికుల సేవజేస దురుగణములణచి | 

|తేగీ|| తతాభస్వుద్దవాకు తాతయుమెరిగి తనునదాగనన పురుష్ణడు దెపాతుడగును |యభు || 
 

41. | సీ||  వాతంబునం దుదావంబైన రోగంబులు దండ్డగా యెనిమిద్ద దులునయెు | 
పైతుభందుదావంబైన రోగంబులు దండ్డగా యెనఫద్దరెండు నయెు | 
శేలషమభందు జనించిన రోగములును యనూనట యరువైనాలుగనుచితభయెు | 
త్రివధరోగంబు ల్వతీరున మునూనట యెనఫద్దనారునై యెనినకయెు | 

|తేగీ|| నటిటవాుధుల కాధాయమైన దేహబ్రంతి వడచిన వాడు సద్రబిహమవదుడు |యభు || 
 

42. | సీ||  అతమమందునమామ యారోపితంఫయెు మామమందజ్ఞాన భపుడుగలెగ | 
ఄజ్ఞానమునదోచె నవవేక భవవేక భందున నభిమాన భభయబుట్టట | 
నభిమానభందు రాగాదు లుదావభయెు రాగాదులందు కయమంబు బొడమె | 
కయమమువలలను కడలేని సుఖదుఃఖ మూలమైన శరీయములు జనించె | 

|తేగీ|| నీవధంబున దేహంబులెతిా జనులు నినున గనలేరు నిరుభ నియమలాతమ |యభు || 
 

43. | సీ||  రాతిరిడ్డయునన యజుావంతటజూచి భ్రభసప్పభని బమడ్డనమట్లల | 
శుక్తాదూయంబునజూచి వండ్డమటంచు ప్రఫలిన యాశచేభ్రభసనట్లల | 
దండకాయణు భందెండు మొదుినుజూచి దంగవాడని భీతిదోచినట్లల | 
కలలోనవసుావుల్ గని మేలుకని లేచి యావసుావుల్ వదకులాడ్డనట్లల | 

|తేగీ|| నరులు సతుము జగభని నమిమనారు జ్ఞానథభందు నిజరూపు గానలేక |యభు || 
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44. | సీ||  జనామసథవృదుధలు క్షమరిణాభ వనాశములు షడ్డాధ వకాయములనాతమ | 

ఘనబాలు యౌవన కౌమాయ వాయధకుములు జ్ఞగ్రదాదువసథలు ననాతమ | 
కభనీమ భదహంకాయ భూజలహుతాశన శమీరాంతరిక్షములనాతమ | 
త్రిగుణముల్ సూథలాద్ద దేహత్రమంబు లననభయాద్ద ంచాకోశములనాతమ | 

|తేగీ|| మంతరింద్రిమ బాహ్ుంద్రిమము లనాతమ దృశురూంబు శ్రుతమును ద్రుకకనాతమ | 
 
45. | సీ||  సతుంబుబ్రహమ భసతుంబు సయాప్రంచంబుమని వభరిశంచు వాడు | 

యహయ సౌఖుంబులిచుగింక నుండ్డ ప్పపుణుంబుల ఫడనివాడు | 
శభదభంబులు శ్యంతి శ్రదోియతి తితీక్షలు సతతంబును గలుగువాడు | 
మోక్షంబునందు నపక్షవస్వాయమేకాని యేయాపక్షలేనివాడు | 

|తేగీ|| గురుకటాక్షంబు చేతను గురుతెరింగి మసదంఫగు నీమందు నైకుభగును |యభు  
 

46. | సీ||  ఄంతరింద్రిమ నిగ్రహంబు శభంఫగు ఫహ్నరింద్రిమనిగ్రహము దభము | 
మరిషడాయగంబు నణచుట శ్యంతియు సుఖదుఃఖముల సహ్నంచుట తితీక్ష | 
వేదాంతశ్యస్త్రముల్ వనివభరిశంచి సదుగరునందు బక్తా గలుగటయు శ్రదధ | 
కయమంబులను బ్రహమకరించి హృతయ బ్రహమసంగంబు యతిమటంచు | 

|తేగీ|| నెరిగి వడచిన వాడు యోగీశారుండు నతడు ముఖ్ుండు నారుుండు నచలితుండు | 
 

47. | సీ||  కోరుటకాభంబు కోరినఄయథంబు కనస్వగాకుండ్డన క్రోధభగును | 
వచిునద్రవుంబు వదలకుండుట లోబమాధనాపక్ష మోహంబు మగును | 
ధనముననదని మొదముననుబిబ నాకేమి కదువని గరిాంచినద్ద భదంబు | 
తనద్రవుభహరింత భనెటి జనులందు భద్ద నీయాయుంచుట భతాయంబు | 

|తేగీ|| గనుక నీ శత్రువయగషటకములణంచి శ్యంతిజంద్దన పురుష్ణండు సయాసముడు |యభు| 
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48. | సీ||  స్వధన చతాారిసంతాియును గలిగి రిపూరుణండైన సదుగరునిజేరి | 

దాాదశ స్వషాటంగదండంబు లరించి తనుభనః ప్రాణముల్ ధాయబోస | 
బక్తాతో నాతామంగభావసుస్వథన శుశ్రూషలు జేస సంతోషయచి  | 
నటిట శిష్ణుని పిలిచి గటిటగా గురుమూరిా త్రివధదీక్షలొనరిు ద్దవుముగను | 

|తేగీ|| హసాభసాక సంయోగ భంచితముగజేస నిజకేవలాతోమదేశమొసగు  |యభు || 
 
49. | సీ||  మభము నిమభ మాసనములు ప్రాణాయాభ భభయ ప్రతాుహాయ భంచితముగా | 

ధాునధాయణసమాధుషాటంగయుత భంత్రయోగము లమహఠ యోగములును | 
రాజయోగంబు తాయకము స్వంఖ్యుభనసకములు ముద్రలు లక్షయస్వధనములు | 
వయతతా భస్వుద్ద వాకుముల్ జీవేశారైకు సంధానము రాజతముగా  | 

|తేగీ|| శిష్ణునకు తెలిపి గురుమూరిా సథయముగాను పూయణభావంబు బోధించుబుధులు మెచు| 
 

50. | సీ||  భూసురుండెవడైన పుణుశీలుడు భహానదుల తోమముల స్వననంబుజేస | 
శుభ్రవస్త్రముగటిట శుచియైన సథలభందు క్రభముతో కూయమచక్రము లిఖించి | 
దయాకృషాణజన ధవళ్వసనములపై దామసనసుథడై ద్దలముగను | 
కనునలు బిగియంచి కడువనున నిక్తకంచి నాస్వగ్రమున చూపుజేస | 

|తేగీ|| భనసు క్తషటమైనటిట భంత్రంబు నిషటతోను జముజేసనయోగి వలక్షణుండు |యభు| 
 
51. | సీ||  రెలు వాలుక రెండు చూపుల కనుబొభల భధుమునందు పందనిలిపి | 

కయణయంధ్రములు గద్దమంగ బిగియంచి మంతయజాపిాచే నాలక్తంచి | 
గజామువాల నాద ఘంటారావము శంఖవీణ తాళ్ధానుల్ వేణుభేరి | 
భయధళ్మేఘాద్ద భహనీమ దశవధనాదముల్ వని చాల మోదభంద్ద | 

|తేగీ|| నందులోల తుద్దనాదభందు భనసులమము జేసనయోగి వలక్షణుండు |యభు | 
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52. | సీ||  ఄంగుషటములను కరాణంగంబులను మూస చక్షుల భధు తయానుల మూస | 

నాశికాయుగమ భనాభకంబుల మూస ఘనవకరము కనిషటకముల మూస | 
ప్పదమూలంబుల ప్పయూవసథలు మూస యాధాయమున వాయువపుడు లేపి | 
షటుక్రములనునన సంజాల కడతేరి యాజేామ చక్రభం దభయనిలిపి | 

|తేగీ||  చూపు వనంబు యా భనస్సాకటి జేస ధాునమునాచరిం హఠయోగి ధనుుడగును | 
 
53. | సీ||  సురుచియశ్యంబవ చూడంగ చూడంగ చంద్రసూరాుగునలు నింద్రధనువు | 

నవయతనములభాతి నక్షత్రముల రీతి బిరుసుగాలిునమట్లల మెరుపువలెను | 
భండుభంటలబంగి నిండు చీకటిబోలు ండువనెనల కాంతి   యెండవలెను | 
యలజలమాద్దగా యటలనేకము బుటిట మణగిన పిభమట నభలభగుచు | 

|తేగీ|| ఫటటఫమలైన బ్రహమంబు గాటిటగాను వేలయులోల గనుడు వేతాలకును |యభు || 
 
54. | సీ||  అసనస్వథనభం దాధాయ చక్రమునందు నాలుగు ర్కులభరి యుండు | 

వ – శ – ష – స లనియెడ్డ వయణముల్ నాలుగండు చతురోకణాకాయ భవని యుండు | 
కుంకుభ వయణంబు క్తంక్తణినాదంబు నారునూరులు హంస లాడు చుండు | 
సదాక్తాయును క్రియాశక్తాయు వరిాంచు ఘనతయంబుగ నినిన గలిగినటిట | 

|తేగీ|| కభలభందున ప్రేభతో వభలమైన నీవు గణతి రూమై నిలచినావు |యభు || 
 

55. | సీ||  అధాయమునకు రెండంగుళ్ంబుల మీద లింగసథలబుండు యంగుగాను | 
స్వాద్దషటచక్రము షడిళ్ంబుల నయధ చంద్రాకాయ భభరి యుండు | 

ఫ – బ – భ – మ – య – ల – లుండు ప్పటిలులనైష్టటక బక్తానీయము జ్ఞానశక్తా యుండు | 
వభల వదుుతాకంతి వీణాయవంబును నార్ాలు హంసలు నాడుచుండు | 

|తేగీ|| ప్రకటితంబుగ వకశిత దమభందు నీవు బ్రహమసారూమై నిలచినావు |యభు || 
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56. | సీ||  భరియు నాభిస్వథనభందున భణిపూయకము దశదళ్ములు గలిగియుండు | 

డఢలాద్ద ప్పంతము దృడముగా ఄక్షయములు ద్దవేణునాదంబు ప్రఫలియుండు | 
శ్యుభల వయణమిచాుశక్తా త్రికోణభగిన భూతంబు దాననంటియుండు  | 
నవధానబక్తాయు నచట కుండలిస్వథన నార్ాలు హంసలు నాడుచుండు | 

|తేగీ|| నినినయుండ్డన చక్రభంధిషటముగను నీవు వష్ణణసారూమై నిలచినావు    |యభు || 
 

57. | సీ||  హృదమసథలభందు హ్నతము గానాహత దమభందున దళ్వల్ ద్దయు రెండు | 
కఖలాద్దఠంతము ఘనతరాక్షయములు ద్దయు రెండు యుండును బాగుగాను | 
షట్కకణమాకాయ వాయుభూతము నాద్దశక్తాయుండును బవబక్తాయుండు | 
శ్యంత కుంబవు కాంతి శంఖ్యయవంబును నార్ాలు హంసలు నాడుచుండు | 

|తేగీ|| బరితమైయునన చక్రాధితుము గను నీవు రుద్ర సారూమై నిలచినావు |యభు || 
 
58. | సీ||  తాలుమూలలయుందు స్వథనంబుగా వశుదాధంబోజముండు సుందయముగాను | 

ద్దయారు దళ్ములు బాగుగా షోడషసాయములుండును రాశ్యక్తాయుండు | 
అకశ్యబూతంబు స్వానంద బక్తాయు వరుాలాకాయంబు సటికకాంతి | 
మోదంబుతో మేఘనాదంబు మ్రోమంగ హంసలు దశశతం బాడుచుండు | 

|తేగీ|| భాసుయంబుగ నానందబరితభగుచు నీవు ఇశాయ రూమై నిలచినావు |యభు || 
 
59. | సీ||  నాస్వగ్రవీధిని నమనదామంబుల నడుభ నాగనమంబు నభరియుండు | 

రెండుర్కులు దానికుండు మీదను రెండు హంక్షంబులనియెడ్డ మక్షయములు | 
నభిధ నాదంబు భహతాతా భూతంబు మాణికు కాంతి సభయస బక్తా | 
గంగా సయసాతి సంగభ స్వథనంబు హంసలు ద్దనూరుల నాడుచుండు | 

|తేగీ|| శ్రీకయంబుగ నట సదాశివభమసా రూమైనావు నీవు సంరూఢముగను |యభు || 
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60. | సీ||  సయసహస్రాయ చక్రము మూయిసథలం ఫందుయుండు వలక్షణముగా నందు | 

వేయ ర్కులింపందుగా వరిాంచు స్వక్షిభూతము సహజ్ఞతమశక్తా | 
ఓంకాయ బీజము ఝంకాయ నాదము ఫహుచిత్రవయణము యభబక్తా నభృతంబు | 
నెపుడు దతివృష్టటగా గురియు హంసలు దశశతంబాడుచుండు  | 

|తేగీ|| నందు నిరుభ సచిుదానందముగను నీవు సదుగరు రూమై నిలచినావు |యభు || 
 
61. | సీ||  కండమీదను ప్దిగుండునొకకటియుండు గుండు నడుభను నలలగుండుల రెండు | 

గుండల భధును నకక కూతలు బెడుచుండు కూతలనడుభను నూతియుండు  | 
నూతి భధున నాతియొకకతెయుండు నాతిమీదను నొకకకోతియుండు    | 
కోతిమీదను యంజ్యుతి వలుగచునుండు జ్యుతియే జగమెలల జూచుచుండు | 

|తేగీ|| చూచుచుండేడ్డదానందు చోదుమెరిగి నద్దయు తాననియుననవాడాతమవదుడు | 
 

62. | సీ||  వభల చినమమనేత్రకభల భధుంబున మారాాండ సోమాగిన భండలములు | 
భండలంబులమందు భహనీమముగా నొకక నీలమేఘంబుండు నిజముగాను | 
మేఘభధుంబున మెరుపు మెయయుచు నుండు నందు నీవాయశూకాగ్రముండు   | 
శూకాగ్రమున నతిసూక్షమ సారూమై ఫహ్నయంతయంబులప్రజారిలిల | 

|తేగీ|| వలుగుచునానవు నేకమై వేరులేక నియమలాకాయ నిరుభ నియమలాతమ |యభు || 
 
63. | సీ||  జ్ఞానేంద్రిమములైదు కర్మంద్రిమములైదు ప్రాణాదులైదు శబాిదులైదు | 

ఘనభనోబుదధయహంకాయ చితాంబులు నాలుగగూడ్డరువద్ద నాలుగతతా | 
ములగూడ్డ ధవలశ్యుభల యకాపీతవయణములు నాలుగు గలిగ నద్దయు ప్రకృతి | 
నద్ద క్షయంఫద్ద క్షేత్రభద్ద జడంఫద్ద దృశుభద్ద మవదాుజ్ఞానభద్దమనాతమ | 

|తేగీ|| నద్దయే జీవంబునద్ద దేహభద్ద జగంబు నద్దయు సంస్వయభద్ద ఫంధ నయకభద్దయు| 
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64. | సీ||  శేాతయకాాశిత పీతవయణంబుల నడుభను నీలవయణంబు యుండు | 

నద్దనీలతోమదభగు దాని నడుభ నిరాాతదీము కాంతి రీతి యుండు | 
నద్దయు వదుుర్లఖ నద్దయు నాపోజ్యుతి నద్దయు నోంకాయంబు నక్షయంబు | 
నద్ద మేరుశిఖయంబు నద్దయు కైలాసంబు నద్ద సతులోకంబు నాశ్రమంబు | 

|తేగీ||  నద్దయువైకుంఠదము తతదము నద్దయు నద్దయుతాంద భంతరాయథంబు నద్దయు| 
 

65. | సీ||  శేాతయకాాసతపీత నీలంబుల నడుభన నివాసమైనావు నీవు | 
మానితా ద్దతు సోమాగిన భండలముల నడుభ నివాసమైనావు నీవు | 
పందుగా కళ్ నాదబిందు త్రమంబుల నడుభ నివాసమైనావు నీవు | 
వభల బగీయథీ మమునా సయసాతీ నడుభ నివాసమైనావు నీవు | 

|తేగీ||  ఄండపిండాడ బ్రహామండ భాండములను నడుభయునానవునీవు యానందముగను|యభు  
 
66. | సీ||  ధయణిలో తిలలందు తైలముండ్డనరీతి దారువుమందునన దహనురీతి | 

నాణెమౌ దధిమందు నవనీతముననట్లల పుషభందున గంధముననమట్లల | 
యంజలుల పలభందు యసము గలిగనబంగి చేల భందుననటిట నూలు బంగి | 
తాయహారాదుల దాయముండ్డన తీరు యసుక రాళ్ుందునన యనుము తీరు | 

|తేగీ||  నఖిల జగముల సకలదేహంబులందు నిండ్డ యునానవు ఇ రీతి నిజముగాను |యభు | 
 
67. | సీ||  నాతలిల నాతండ్రి నాసతుల్ నాసుతుల్ నాశుసంఘంబు నాగృహంబు | 

నాభూషణంబులు నావాహనంబులు నాక్షేత్రప్పత్రముల్ నాధనంబు | 
నాధానుభని లికనపుడు పురుష్ణండు తానవగాకవేరైన వధము | 
నాశరీయంబును నాయంద్రిమంబులు నాజీవధయమముల్ నాగుణంబు | 

|తేగీ|| లనుచు ఫలిక్తన దేహ్ంద్రియాదులకును నీవు వేరుగనుందువు నిశుమముగ|యభు| 
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68. | సీ||  యద్దఘటం బిద్దటం బిద్దభఠం బిద్దహఠం బిద్దశఠం బిద్దబఠం బిద్దమటంచు | 

నిద్దభనం బిద్దజనం బిద్దధనం బిద్దఘనం బిద్దద్దనం బిద్దవనం బిద్దమటంచు | 
నిద్దహమం బిద్దప్రిమం బిద్దవ్రమం బిద్దనమం బిద్దజమం బిద్దబమం బిద్దమటంచు | 

నిద్దశయం బిద్దకయం బిద్దనయం బిద్దపుయం బిద్దయం బిద్దసథయం బిద్దమటంచు | 
|తేగీ||  నిద్దయునద్దయును నద్దయునునిద్దమటంచు నెరిగి యెరుగని యెరుకలో యెరుకనీవు| 
 
69. | సీ||  యద్ద మశఫింబు నిద్దసుశఫింఫని యెరిగిన యెరుకలో యెరుక నీవు | 

యద్ద యుషణమిద్ద శీతమిద్ద భృదుతాంఫని యెరిగిన యెరుకలో యెరుక నీవు  | 
యద్దశుకల మిద్ద యకా మిద్దయు కృషణంఫని యెరిగిన యెరుకలో యెరుక నీవు | 
యద్ద భధుయ మిద్ద యాభల మిద్ద లవణంఫని యెరిగిన యెరుకలో యెరుక నీవు  | 

|తేగీ||  యద్దసుగంధంబు దుయగంధ మిద్దమటంచు యెరుగుచుండ్డన యెరుకలో యెరుక నీవు| 
 

70. | సీ||  నీవు ృధివయుగావు నీయగునలునుగావు మారుతముగావు వ్యుభంబుగావు | 
శ్రోత్రతాకుకలుగావు నేత్రజహాలుగావు ఘ్రాణంబుగావు వకరంబుగావు | 
ప్పదప్పణులుగావు ప్పయుసథలుగావు ప్రాణముల్ గావు శఫింబుగావు | 
సయశరూపులుగావు యగ యసమునుగావు గంధంబుగావు చితకళ్లుగావు | 

|తేగీ|| మానస్వదులుగావు కయమములుగావు సచిుదానంద రూప్పతమ స్వక్షినీవు |యభు || 
 
71. | సీ||  షటుక్రములుగావు షడాయణములుగావు కామాద్దశత్రువయగములు గావు | 

షట్కకశములుగావు షడ్భాిములుగావు షడ్డాకాయంబుల సయణిగావు  
షటకసంతుాలు షడుగణంబులుగావు వయషడూరుమలుగావు క్షయముగావు | 
షణమతంబులుగావు షటాశత్రములుగావు షటకయమములుగావు సతాుగావు | 

|తేగీ|| సాధాతువులునుగావు సాకోటిభంత్రములుగావు యానందభయుడవీవు |యభు | 
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72. | సీ||  ఄషటతనువులుగావు మషాటతమలునుగావు ఄషాటంగయోగాద్ద నిషఠగావు | 

ఄషటమూరుాలుగావు ఄషటపుయంబులు గావషటభదములుగావు నీవు | 
ఄషాటఫాములుగావు ఄషటప్పశంబులు ఄషటసథలంబులు నయమగావు | 
దశయంధ్రములుగావు దశనాడులునుగావు దశ వాయుగుణసభంధములుగావు | 

|తేగీ|| ంచశకుాలుగావాద్ద ప్రకృతిగావు సయారిపూయణచైతను స్వక్షివీవు |యభు || 
 
73. | సీ||  తతదంబును నీవు తాందంబును నీవు నశిదంబును నీవు నాతమవీవు | 

ఄండాండములు నీవు పిండాండములు నీవు బ్రహామండములు నీవు బ్రహమనీవు | 
సతాుచితాులు నీవు స్వక్షిరూము నీవు క్షరుడువు నీవు మక్షరుడ వీవు | 
క్షేత్రంబులును నీవు క్షేత్రజుాడవు నీవు కయమంబులును నీవు జ్ఞానమీవు | 

|తేగీ|| సూథలదీయఘంబులును నీవు సూక్షమీవు నీవు నేనను నేవైన భావమీవు |యభు || 
 
74. | సీ||  వశాసృష్టటని నీవు వశేాశారుడవు నీవు వశావందుుడవీవు  వశామీవు | 

వేదవేదుుడవీవు వేదాంతుడవు నీవు వేదసుాడ వీవు వేదమీవు | 
మజాకయావు నీవు మజ్ఞాభోకావు నీవు మజ్ఞారూపుడ వీవు మజామీవు | 
దేవదేవుడవీవు దేవాతమకుడవీవు దైవజుాడవునీవు దైవమీవు  | 

|తేగీ|| శిష్ణుడువు నీవు యభదేశికుడ నీవు సగుణనిరుగణుడవు నీవు స్వక్షివీవు |యభు || 
 

75. | సీ||  ఄవనినీయంబులో నైకుంబుగా జేస నానీయభగినలో నైకుయచి | 
నామగినవాయులో నైకుంబుగా జేస నావాయుగగనభం దైకుయచి| 
గగనంబు భహదహంకాయంబులో గలి తదహంకృతియు భహతాతాభందు| 
నైకుంబుగజేస నా భహతాతాంబు నదామ బ్రహమభం దైకుయచి | 

|తేగీ||  నటిట యోగీంద్రుడదాయుండ ప్రమేయు డప్రతరుకయండ నంతుడు నఖిలసముడు |యభు| 
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76. | సీ||  బ్రహమభందా తెపమకుభావంబు దెలిశితే నజ్ఞాన వృతుాలు నణగుచుండు | 

నజ్ఞాన వృతుాలు నణగినపిభమట నవవేక వృతుాలు నణగుచుండు | 
నవవేక వృతుాలు నణగినపిభమట నభిమాన వృతుాలునణగుచుండు | 
నభిమాన వృతుాలు నణగినపిభమట రాగాదులెలల వరాగమౌను | 

|తేగీ||  రాగములు బోయనపుడు కయమములు దలగు కయమములుదలగ నియమల జ్ఞానిమగును| 
  
77. | సీ||  శ్రవణంద్రిమంబుల శఫిముల్ వనుచుండు చర్మద్రిమంబులా సయశలెరుగు | 

చక్షురింద్రిమముల వీక్షించురూముల్ రుఢిగా జహాాచే రుచులనెరుగు | 
ఘ్రాణ యంధ్రంబుల గంధమాఘ్రాణించు వాకుకల వచియంచు వాకుములను | 
యేజ్ఞానమున నినిన ట్టరిగ నాజ్ఞానంబు ప్రజ్ఞానభని శ్రుతుల్ ఫలుకుచుండు | 

|తేగీ|| నటిట ప్రజ్ఞానలక్షాుయథ భనుబవంబు నీ సారూంబు నికకంబు నిజథంబు |యభు || 
 
78. | సీ||  భాయతీతి యమాతి ప్పయాతీతి వాసవాదుఖిల దేవతలమందు | 

మానవాశా గవాద్ద భశపిపీలికాంతము జీవులందు చైతనుమొకటి | 
మటిటచైతనుమే యాతమ బ్రహమంఫనే దమునకు లక్షాుయథభావ మిద్దయు | 
కభలజ్ఞద్ద పిపీలికాంత శరీయముల్ వాచాుయథభని వాటి వద్దలి తేను | 

|తేగీ|| యా యబ్రహమ చైతనుమాతమలనేటి వాయాబేదంబులే గాని వసుావొకటి |యభు || 
 
79. | సీ||  రిపూయణభయుునన యమాతమ బ్రహమ యోగుమైన కామంబునందు | 

బుద్దిక్త స్వక్షియై సురియంపుచుననద్ద మహభనే దమున కయథభగును | 
ప్రతిలేనిదైసాతః రిపూయణ యమాతమ బ్రహమశఫిమున కయథంబునిద్దయు | 
ఄహమేవ బ్రహమబ్రంహ్పమవాహనభనిమనన మసమయనే దమున కయథభనుచు |    

|తేగీ|| నెరిగి వాచాుయథములనెలల రిహరించి మనుబవజ్ఞానిబొందు లక్షాుయథభందు |యభు| 
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80. | సీ||  భరియు సృష్టటక్త పూయాభందద్దాతీమమై నాభరూ క్రిమ లేమిలేక | 

ఏకమై మచలమై ఏద్దయుండునోనద్ద తతద లక్షయతాతయుమిద్దయు | 
తన వవేకమున స్వధన చతుషటమములు గలిగిన పురాణధికారిమందు| 
ధీమానో చితాాద్ద దేహ్ంద్రిమములక తీతమై స్వక్షియై తేజరిలుల | 

|తేగీ|| నద్దయు తాంద లక్షాుయథభనగనొపు నసదాయథంబు నీ రెంటికైకుభయమ |యభు | 
 
81. | సీ||  సాచుమై సతుమై సాప్రకాశంబునై యారోక్షమై సదా మభల భగుచు | 

నాదుంత యహ్నతమై మచలమై నితుమై శుదిమై బుదిమై సదధభగుచు | 
నిరాానాయమైనటిట నిరుగణం ఫమమాతమ దముకు లక్షయతాతయు మిద్దయు | 
ప్రతిలేనిదై నిరుద్రవంబై సాతః రిపుయణమై ఫటటఫమలు నగుచు | 

|తేగీ|| జగదధిషాటనమై చరాచయములందు బాధితములేక యుననదే బ్రహమభగును |యభు || 
 

82. | సీ||  ఄల చతుర్ాద భహావాకుములమందు నీవే బ్రహమవు బ్రహమనీవేమనుచు | 
యునిషదాాషుంబు లూహ్నంచి వదక్తన నీవే బ్రహమవు బ్రహమనీవేమనుచు | 
యోగ శ్యస్త్రములలో యుక్తా స్వద్దంచిన నీవే బ్రహమవు బ్రహమనీవేమనుచు | 
భంత్ర శ్యస్త్రంబుల భయమముల్ దెలిపిన నీవే బ్రహమవు బ్రహమనీవేమనుచు  | 

|తేగీ|| వేదవేదాంత సదాధంతవేతాలెలల నిశుయంతురు నితుంబు నిగభవనుత |యభు || 
 
83. | సీ||  వయబ్రహమ క్షత్రిమ వైశ్యుద్ద వయణముల్ నీకు నెననడు లేవు నిశుమముగా | 

నలబ్రహమచరాుద్ద యాశ్రభధయమముల్ నీకు నెననడు లేవు నిశుమముగ| 
సాగత వజ్ఞతి సాజ్ఞతి భేదంబులు నీకు నేననడులేవు నిశుమముగ| 
కులనాభరూముల్ గోత్రసూత్రంబులు నీకు నెననడు లేవు నిశుమముగ| 

|తేగీ||  ఖేదమోదంబులును వాదభేదంబులును నీకు నెననడులేవయాు నిశుమముగ |యభు| 
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84. | సీ||  జలజత్రమునందు సలిలభంటనిమట్లల నదిభందున రూభంటనిమట్లల | 

బుయద యాకుభమరిపురుగు కంటనిమట్లల నాజుంబు జహామందంటనట్లల | 
భువవచింతండుపై బొఫబయంటనిమట్లల ఫలుచలలలో వనన గలిగినమట్లల | 
చిత్రభానుండును చీకటంటనిమట్లల నాకాశమును వాయువంటనట్లల | 

|తేగీ||  బ్రహమవేతాలు మాయా ప్రంచభందు నఖిల వువహాయములు జేస మంటయధి |యభు | 
 

85. | సీ||  సకల దేశములందు సకల కాలములందు సకల వసుావులందు చలనలేక | 
చావుపుట్లటకలేని ఇ వుతాఫటటబైలే కాని రెండోద్ద లేదు లేదు   | 
కలలోనగనుగొనన గజము మెలొకనిచూడ లేశమైనను ఏమిలేని బంగి | 
భ్రభయుకామైన మూలములేని ఇ గురెారిగ శరీయము ఏమిలేదు| 

|తేగీ||  యద్దయు గురువాకు దధతి వద్దతముగను వభరిశించినవాడు వవేక ఘనుడు |యభు | 
 

86. | సీ||  ఇ వుతా ఫటటబైలేమి లేదనుచును దాాదశ్యక్షరిచాల దరుచవలెను | 
మూల మింతయులేక మేలుగా నెరిగెడ్డ ఇ శరీయ దామమేమిలేదు | 
మని గురువాకుంబు వని సంతతము యాద్ద నుంచంగ వలెనిద్ద కంచభనక | 
నద్ద నిశుమముజేస యద్ద వడ్డపించితే రిపూయణ మైయుండు బాధ లేక | 

|తేగీ|| రాకపోకలు రెండును లేకయుండు నటిట సూత్రంబు దెలసన ఄచలభగును |యభు | 
 

87. | సీ||  ఄవనిలో నీరులో నగినహోత్రంబులో మారుతభందు వ్యుభంబులోను | 
సురులలో నరులలో గిరులలో చరులలో తరులలో హరులలో కరులలోను | 
ఉళ్ులో గూళ్ులో రాళ్ులో రోళ్ులో లేళ్ులో కోళ్ులో తేళ్ులోను | 
గోడలలో గుడలలో బుడలలో వడలలో చీభలో దోభలో ప్పములోను | 

|తేగీ||  మచలమై యుండు కాలత్రమంబులందు  భాద్దతము లేక కేవల బ్రహమముండు |యభు | 
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88. | సీ||  సృష్టటక్త పూయాము సృష్టటక్త యభందు సృష్టట యుననపుడు సృజనలేక | 

సకల దేశంబుల సకల కాలంబుల సకల వసుావుల చంచలము లేక | 
ప్రాగధక్షిణంబుల శిుమోతాయముల నాలుగ మూలల మీద నడుభ క్రింద | 
ఄచలమై సతుమై యాదుంత శూనుమై రిపుయణమై ఫటటఫమలుగాను | 

|తేగీ|| ఏకమైయుండు ఏ బాధ లేకయుండు నటిట వసుాను కేవలాతమనగఫడు |యభు || 
 

89. | సీ||  సగుణ నిరుగణములు సద సతాులును నిరాకాయ స్వకాయముల్ గానిదేదో | 
క్షేత్రజా క్షేత్రముల్ జీవ జగంబులు  కాయణ కాయుముల్ గానిదేదో  
ప్పపుణుంబులు ఫంధమోక్షంబులు జ్ఞానకయమంబులు గానిదేదో  
క్షయభ క్షయంబులు సతుభసతుముల్ ఖండభ ఖండముల్ గానిదేదో | 

|తేగీ|| రాకపోకలు జంగ రానిదేదో నద్దయు కేవల రిపూయణభనగనొపు |యభు || 
 
90. | సీ||  వసుధలో నణగాదు వారిధలో ముణగాదు గాఢాగినచేత దగింబుగాదు | 

గాలిక్త గూలదు కయముల జకకదు ప్పషాణములనైన గిలిపోదు | 
వానకు దడువదు వడగండల నొవాదు మస్త్ర శస్త్రంబుల హతముగాదు |   
యెండకు యెండదు యుండ నీడకు రాదు ఘనప్పశములనైన గట్లటడదు | 

|తేగీ||  చలిక్త వణకదు బమములకులిక్తడదు మచలమైయుండు రిపూయణభభలచరిత | 
 
91. | సీ||  బాధితంబైన ఇ ప్రకృతి దామములేని కేవల రిపూయణ భావమునకు | 

సూథల దేహములేదు సూక్షదేహములేదు కాయణ దేహ సంఘటనలేదు   | 
ఘనభహాకాయణ ఘటము లేనే లేదు లేదు జ్ఞగ్రదవసథ లేదు లేదు | 
లేదు సాప్పనవసథ లేదు నిద్రావసథ లేదు తురాువసథ లేదు లేదు  | 

|తేగీ||  సయామీశాయతను చతుషటమములేదు వశాతైజస ప్రాజ్ఞాద్ద వభువలు లేరు |యభు || 
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92. | సీ||  పుటటదు గిటటదు టటదు ముటటదు కటటదు తిటటదు కట్లట డదు | 

యెరుగదు మొరుగదు కరుగదు యొరుగదు ప్యగదు వయగదు తరుగుఫడదు | 
యాడదు ప్పడదు వాడదు యోడదు వేడదు గూడదు జూడఫడదు | 
మదయదు బెదయదు గదయదు చదయదు ముదయదు వదయదు గదలఫడదు | 

|తేగీ|| జనదు ప్నగదు చినగదు వనదు కనదు ఖేదమోద దామములేని కేవలాతమ |యభు | 
 

93. | సీ||  సయాకాలము చలించక  నొకకతీరుగా రిపూయణమైయునన ఫటటఫమలు | 
తిగాదు సతిగాదు యతిగాదు ప్రతిగాదు సుాతిగాదు యుతతిా సథతియు గాదు | 
భృతిగాదు స్మ్మితిగాదు శృతిగాదు ధృతిగాదు కృతిగాదు వకృతిహంకృతులుగాదు | 
క్షితిగాదు భతిగాదు మితిగాదు దుుతిగాదు మతిగాదు మూల ప్రకృతియుగాదు | 

|తేగీ||  గతియు దుయగతి గాదు సదగతిగాదు గతము వగతముగాదు యాగతముగాదు |యభు | 
 
94. | సీ||  నేత్ర జహా ఘ్రాణ శ్రోత్రతాగీంద్ర్రీమంబుల కేవలాతమను దెలిమరాదు | 

శేాతవయణముగాదు పీతవయనముగాదు యకానీలాద్ద వయణములుగాదు | 
కట్లలవణాభలతికా కషామ భధురాద్ద యసరుచి వసుా వయగములుగాదు | 
వీణాయవము గాదు వేణునాదముగాదు తాళ్భృదంగాద్ద ధానులుగాదు | 

|తేగీ||  వభలరిభళ్ మిళిత ద్రవుములుగాదు కఠిన శీతోషణ భృదుసదాగతులు గాదు |యభు | 
 

95. | సీ||  అదుంతములు లేని మచలము రెండో ప్రకాయంబు నెననడు గాకయుండు | 
క్రిందటగాలేదు ముందయగాబోదు ఆపుడుగాలేదు యకనుగాదు | 
సయాకాలంబేక సయళిగా కదలక మెదలక వదయక బెదయకుండు | 
ఇప్రంచంబునకు రిపూయణంబునకును సంఫందమెననటిక్తలేదు  | 

|తేగీ|| చావుపుట్లటక లలరె నీ జగమునకు చావుపుట్లటక లేనిద్ద కేవలాతమ |యభు || 
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96. | సీ||  అద్దభధాుంత శూనుం బైనదానందు ంచభూతములు జనిమంచలేదు | 

ఫంధముకుాలులేని రిపూయణభందు ఇ ంచకోసములుదావంచ లేదు | 
జ్ఞానకయమంబులులేని వసుావుమందు ప్రకృతి దామంబులుతతిా లేదు | 
మచలమునందు మాయావదులాద్ద యుప్పధి దామంబులుదావము లేదు | 

|తేగీ|| జగము జీవులు స్వథవయజంగభములు ఫటటఫమలందు నెననడు బుటటలేదు |యభు || 
 

97. | సీ||  సుయలు రాక్షసులు భూసురులు వైదుులు శూద్ర నరులు మౌనులు ద్దగంఫరులు | 
ఊష్ణలు యోగులు భోగులు రోగులు తాుగులు తరులు ఖేచరులు వానరులు గిరులు | 

రాజులు భంత్రులు యథ తుయగంబులు శయచాథరులు భీకరులు కరులు | 
కలలో ననేకమెకకడ్డ నుండ్డ వచెునో గాని మేలొకనిన నొకకటియు లేదు | 

|తేగీ||  నీ ప్రంచంబు నా రీతి నేమిలేదు ఫటటఫమలైన మచల మెటిక్త నుండు |యభు || 
 
98. | సీ||  క్షయభక్షయంబులు సగుణ నిరుగణములు సతుభసతుముల్ సతుాచితుా | 

కాయణ కాయుముల్ జ్ఞానకయమంబులు పురుష్ణండు ప్రకృతియు యెరుకభరుపు | 
ప్పపుణుంబులు ఫంధమోక్షంబులు జనన భయణంబులు జడభజడము | 
క్షేత్రజా క్షేత్రముల్ జీవదేహంబులు మానాభిమానముల్ భంచి చెడుగు | 

|తేగీ|| యటిట ప్రకృతి దామంబులు గటిటగాను ఫటటఫమలందు యెననడు బుటటలేదు |యభు| 
 

99. | సీ||  చైతను భనిమనన క్షేత్రజుాడనిమనన జ్ఞానభనిమననహాంకారాభనన | 
సద్రూభనిమనన చిద్రూభనిమనన ససారూంఫనన స్వక్షిమనన | 
ఇసారుడనిమనన  నిలవష్ణణవనిమనన యమాతమమనిమనన బ్రహమభనన | 
యాద్దశకాయనిమనన యానందభనిమనన యభ దంఫనన ప్రకృతిమనన | 

|తేగీ||  మామకేయనిన ఫహునాభ ధేమములును ఫటటఫమలందు నొకపరు బుటటలేదు |యభు 
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100. | సీ||  బ్రహమకలంబులు ప్రతియుగంబులు గాదు సంవతాయములు మాసములు గాదు | 

క్షముల్ తిథ్వవాయ నక్షత్రములుగాదు గ్రహయోగకయణ లగనములు గాదు | 
యాముల్ ఊతువులు గలు రాత్రులు గాదు వలుగుచీకటి మేఘములును గాదు | 
ఈదయాసాభమములు నురాగామును గాదు త్రివధకాలముగాదు ద్దశలుగాదు | 

|తేగీ|| నాదబిందువు కళ్గాదు నబముగాదు జీవనిరీావులు గాదు కేవలాతమ |యభు || 
 

101. | సీ||  కయాృతా భోకాృతా సమృయలతా భంత్రతాములు కేవలాతమకు గలుగవపుడు | 
జ్ఞాతృతా శ్రోతృతా ఘ్రాతృతా వకాృతాములు కేవలాతమకు గలుగవపుడు | 
ధాుతృతా వేతృతా ధాతృతా ప్పత్రతాములు కేవలాతమకు గలుగవపుడు | 
శత్రుతా మిత్రతా జైత్రతా భేతృతాములు కేవలాతమకు గలుగవపుడు| 

|తేగీ|| గోత్రసూత్రా వత్రగాత్ర ములును నిజకేవలాతమకు గలుగవపుడు  |యభు || 
 

102. | సీ||  దమబమధైయు శ్రదాి లజ్ఞా శభ దభ దరాహాంకార్చుదంబ దైను | 
భదలోబమోహ కాభక్రోధ మాతాయు సుఖదుఃఖ క్షమ వృద్దధ క్షుతిప్పస | 
సంశమ నిశుమ సంకల వకల కంనాకుంచనా గభన చలన | 
శ్యాస నిశ్యాస వసయగ వాుకరాగ దేాష కుటిల గయా వేషభాష | 

|తేగీ||  వనమ మానాభిమానాద్ద వషమసంఘములును నిజకేవలాతమకు గలుగవపుడు |యభు| 
 

103. | సీ||  ఇ వుతాఫటట బైలేమీ లేదనువాడు రాగిగాడతడు వరాగిగాడు | 
యెరిగ శరీయము ఏమి లేదనువాడు జ్ఞానిగాడతడు మజ్ఞానిగాడు  | 
యునన దుననట్లలగా నుండ జూచెడు వాడు కరిమగాడతడు దుషకరిమగాడు | 
లేనిమాయా వదులేమి లేవనువాడు ఘనుడు గాడతడు క్తంచనుడుగాడు | 

|తేగీ|| ఄనృతమైనటిట జగములేదననవాడు ఫంధ మోక్షదామంబుల ఫడని వాడు |యభు || 
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104. | సీ||  ఇ వుతా ఫటటబైలేమిలేకను సదా రిపూయణమైయుుండు ప్రకృతిలేదు | 

కలలోన గనుగొనన గజమేమి లేనట్లట యెరిగె శరీయము ఏమీలేదు | 
యద్దయే గురువాకుంబు యంతకంట్టను యెకుకవైన వాకుంబు యెందైనలేదు | 
యద్ద రాజమాయగంబు యద్ద మనాయాసంబు యద్ద భ్రాంతియహ్నతంబు యద్ద సథయంబు  

|తేగీ|| యద్దయు నమిమన వాయల కేమి బాధలేదు జనమంబు భయణంబు లేదు లేదు |యభు || 
 

105. | సీ||  బ్రహమణోతాములైన యగ క్షత్రియులైన వైశు శూద్రులునైన వాంఛగలిగి | 
ఇ నురు దుముమలింపుగావని వ్రాసచద్దవన జనులకు సౌఖుములును | 
ధనధానుములు వస్త్ర కనక భూషణములు సతి సుతుల్ హ్నతఫంధు సంఘములును | 
గజతుయగంబులు ఘనమైనశువయగ మాండోళ్నము శుబం ఫతిధిపూజ | 

|తేగీ||  లాయురారోగు భాగుంబు లభరి సుఖము గలిగియుందురు మోక్షంబు గలుగు నిజము| 
 

106. | సీ||  శ్రీకయ లోకప్రసదుధడై యశురా మానాయాంభోధి హ్నమాంశుడైన | 
కూలంకషజ్ఞాన కోటీశారునకు శ్రీ సుఫబమాంఫకు నేను సుతుడనయుు | 
నయసంహదాసుండ నని పరు వలసలిల మభల కంభాలూరి మగురుని | 
కరుణాకటాక్షంబు గలిగి వేదాంతాయథ స్వయము లెసాగా సంగ్రహ్నంచి | 

|తేగీ|| బరితముగా నూటయెనిమిద్ద దుములను ప్రేభతో జపిమీకు నరించినాను |యభు  
 

107. | సీ||  ఆంపుగాజపిన ఇ నూటయెనిమిద్ద భహనీమదుముల్ మౌక్తాకములు | 
ప్రాస మిశ్రభములు ఫంగారు కలుకులు కూరిమ శఫింబులు గూరుుటంబు | 
యభ తతాాయథము చుల తకంబు మీమంక్తతంబును మేరుపూస | 
ఇ రీతి మౌక్తాకహాయంబు జేసనే ముదముతో నరించి మ్రోక్తకనాను | 

|తేగీ||  కంఠభందున ధరియంచి ఘనతమెయస ననున యక్షించు నినుసదా నమిమనాను |యభు| 
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108. | సీ||  దశయథ సుకుమాయ దానవసంహాయ భందయ నగధీయ భంగళ్ంబు | 

నీయజదళ్నేత్ర నీలతో మదగాత్ర మౌనిజనసోాత్ర భంగళ్ంబు | 
భానుజవయధన బకాజనాయధన మారీచభయధన భంగళ్ంబు | 
కభలాభనఃఖేల కాంచన భమచేల భహనీమ కులశీల భంగళ్ంబు| 

|తేగీ|| భనమథాకాయ యఘువీయ భంగళ్ంబు మాధవానంద గోవంద భంగళ్ంబు| 
   యభుగుణధాభ బద్రాద్రిరాభ యశురాభ నయసంహదాస సంయక్షితాహా| 

 
 
 
 
 
 

ఆద్ద శ్రీభద్రాజ్ఞధిరాజ భహారాజ రాజయోగీంద్ర చంద్రులగు  

శ్రీభత్ యశురాభ నయసంహదాస  

వయచిత శ్రీ బద్రాద్రిరాభ శతకము యభతతా సీసదుములు 

సంపూయణము 

సయాం సదుగరు చయణాయవందాయణభసుా 
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గురు పూజ ద్దనోతావము 

1 . శ్రీ  శ్రీధయ స్వామి - కారీాక శుది ఏకాదశి నాడు ఫమలులో కలసరి 
2. శ్రీ శివ రాభ దీక్షితులు – వరోద్దక్రుత నాభ సం!! కారీాక శుది దశమి శనివాయం నాడు రిపూయణ 

ఫమలులో ఐకుమైరి. 
 ౩. శ్రీ గురు ఄలారుులు -  నందన నాభ సం!! శ్రావణ ఫహుళ్ దశమి నాడు ఫటటఫమలు లో 

ల్వనమైరి 
4. శ్రీ యశురాభ సీతారాభ స్వామి – రిదావ నాభ సం!! వైశ్యఖ ఫహుళ్ ఄమావాశు  

గురువాయం నాడు నిజమైన కేవలాతమ లో ఐకుమైరి. 
5. శ్రీ శేషమాంఫ – బాద్రద శుది తద్దమనాడు ఫమలులో కలిసరి. 
6. శ్రీ భాయలింగ ప్రభువవు – శోబకృతు నాభ సం!! జేుషట శుది దశమి గురువాయం రోజు  

కుంఠితం లేని వైకుంఠభను దానిలో  ఐకుమైరి . 
7. శ్రీ రాభ బ్రహమం గారు  – శ్రావణ శుది తద్దమ నాడు రిపూయణ  ఫమలులో  చేరిరి. 
8. శ్రీ సతుమాంఫ గారు  – అషాడ ఫహుళ్ షష్టట నాడు రిపూయణ భనే ఫమలులో కలిసరి. 
9. శ్రీ సుగుణాకయ దేశికేంద్రులు – చైత్రశుది షష్టట నాడు ఫమలులో కలిసరి. 
10. శ్రీ మాధవ దేశికేంద్రులు – పుషు శుది దశమి నాడు ఫమలులో కలిసరి. 
11. శ్రీ రాభచంద్ర రావుగారు  – ప్రజ్యతతిా నాభ సం!! పుషు శుది ప్పడుమి అద్దవాయం  

5– జనవరి – 1992 (౦౫ – ౦౧ – ౧౯౯ ౨) నాడు ఐకుమైరి. 
12. శ్రీ రాభచంద్ర రెడ్డడగారు  – శ్రీముఖ నాభ సం!! బాద్రద శుది ఄషటమి గురువాయం  

23 – అగష్ణట – 1993 (౨౩ – ౦౮ – ౧౯౯ ౩) నాడు భధాుహనం 2-00 గ!! ఐకుమైరి. 


